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MOTORFERDSEL I UTMARK- VEDLIKEHOLD AV SYKKELSTI FRA MOSETERTOPPEN TIL 
NEDRE MOKSJØEN  
 
 
Vedlegg: 
Kart og bilde 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om motorferdsel i Utmark 
 
Sammendrag: 
Hafjell Maskin v/Stig Plukkerud søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse 
med vedlikehold av sykkelsti fra Mosetertoppen til Nedre Moksjøen. Tiltaket gjelder 
vedlikehold av etablert sykkeltrase. Etter rådmannens vurdering vil ikke tiltaket 
representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. Rådmannen 
foreslår at Hafjell Maskin får tillatelse til å gjennomføre tiltaket som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Hafjell Maskin v/Stig Plukkerud søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse 
med vedlikehold av sykkelsti fra Mosetertoppen til Nedre Moksjøen. På grunn av overvann 
og erosjon er det behov for vedlikehold av sykkelstien fra Mosetertoppen til Nedre 
Moksjøen. Tiltaket er mindre arbeider med 2 stikkrenner, noe grøfting og 
vedlikeholdsgrusing. Tiltaket gjelder langs etablert sykkelsti som ble anlagt i rørgatetraseen 
fra Nedre Moksjøen til Hafjell, se vedlagte kart. 
 
Lovgrunnlag 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Vurdering: 



Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Etter Rådmannens vurdering er det viktig at tilrettelagte sykkeltraseer blir holdt ved like.  
Dette gjelder spesielt traseer hvor det er lagt til rette for at barn og barnefamilier skal kunne 
sykle. Tiltaket gjelder vedlikehold langs etablert sykkeltrase. 
 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe  
på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Hafjell Maskin tillatelse til kjøring langs sykkelstien fra Mosetertoppen til Nedre 
Moksjøen i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på stien. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 
- Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann


